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VOLMACHT 

 
Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de AVA) van Ebusco Holding N.V. (Ebusco of 

de Vennootschap) te houden te Vuurijzer 23, 5753 SV Deurne op woensdag 17 mei 2023 om 11:00 uur.  

 

Naam aandeelhouder, _______________________________________________________________(naam), 

_________________________________________________________________________________(adres), 

________________________________________________________________________ (postcode en stad), 

_________________________________________________________________________________  (land), 

_____________(indien van toepassing, registratienummer en naam handelsregister of vergelijkbaar register) 

 

Indien de aandeelhouder een entiteit of vennootschap is: vertegenwoordigd door:  

_________________________________________________________________________________(naam), 
_________________________________________________________________________________ (adres), 
________________________________________________________________________(postcode en stad), 
__________________________________________________________________________________ (land), 

 

hierna aangeduid als "de Aandeelhouder", handelend in zijn/haar hoedanigheid van houder van  

______________ (aantal) aandelen in Ebusco Holding N.V., verleent hierbij volmacht aan:  
__________________________________________________________________________________(naam)
*, _______________________________________________________________________________(adres), 
________________________________________________________________________(postcode en stad), 
__________________________________________________________________________________ (land), 

om de Aandeelhouder te vertegenwoordigen op de AVA, aldaar namens de Aandeelhouder het woord te 

voeren en stem uit te brengen op de aandelen met betrekking tot de agendapunten van de AVA, op de 

hieronder beschreven wijze.** 

 

* Vul in R. Bosveld, notaris van AKD N.V., of zijn waarnemer, met het recht van substitutie (de Notaris), 

indien u volmacht wens te verlenen aan de Notaris. Wanneer geen gegevens van een gevolmachtigde zijn 

ingevuld, wordt geacht volmacht te zijn verleend aan de Notaris.  
 

** Indien het onduidelijk is of de Aandeelhouder een volmacht verleent voor, tegen of als onthouding van 

een agendapunt, wordt aangenomen dat de volmacht is verleend ten gunste van het (de) respectieve 

agendapunt(en). 
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Nr. Agenda Voor Tegen Onthouding 

1 Opening NVT NVT NVT 

2(a) Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022 NVT NVT NVT 

2(b) Bezoldigingsverslag over het boekjaar 2022    

2(c) Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening over het 

boekjaar 2022 

   

3(a) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de 

Raad van Bestuur 

   

3(b) Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de 

Raad van Commissarissen 

   

4(a) Aanstelling van de heer B. Krook als Chief Financial Officer 

(CFO) ad interim 

NVT NVT NVT 

5(a)  Voorstel tot benoeming van mevrouw S. Schatteman als lid van 

de Raad van Commissarissen 

   

5(b) Voorstel tot herbenoeming van de heer R. de Boer als lid van 

de Raad van Commissarissen voor de duur van 1 jaar 

   

6  Voorstel tot herbenoeming van de externe accountant Ernst & 

Young Accountants LLP 

   

7(a) Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan de Raad van 

Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de 

vennootschap 

   

7(b) Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd 

orgaan tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting 

van het wettelijk voorkeursrecht 

   

8. Rondvraag NVT NVT NVT 

9. Sluiting NVT NVT NVT 

 

 

Handtekening:……..…………………………………………………………….……………………………… 

Plaats:…………………………………………………………………………………………………………… 

Datum: ………………………………………………… 2023 

Deze volmacht dient uiterlijk woensdag 10 mei 2023 om 17:00 uur te worden ontvangen door ING Bank 
N.V., ofwel via post (ING, Issuer Services, locatie TRC02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, 
Nederland) of per e-mail in PDF (agm.pas@ing.com). De volmacht dient te worden verstuurd inclusief (i) een 
kopie van het geldige legitimatiebewijs van de Aandeelhouder (en van de Gevolmachtigde, indien van 
toepassing), (ii) een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
(indien van toepassing) en (iii) een bevestiging van de tussenpersoon van de Aandeelhouder over het aantal 
aandelen dat de Aandeelhouder op de registratiedatum houdt. 


